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Redactie
Dit is een nummer met veel toernooiverslagen De externe competitie is achter de rug.
Zoals verwacht is het eerste team kampioen geworden en gepromoveerd naar de eerste
klasse. Proficiat heren. De interne competitie nadert de ontknoping. Titelverdediger Ton
Bodaan is slecht begonnen aan de Champions League. Wie volgt hem op als
clubkampioen? Of verricht Ton toch nog een klein wondertje? Drie spelers leverden hun
partij in om te laten analyseren.

Secretaris
Jelle van der Heiden heeft een hartinfarct gehad. Hij is geopereerd en heeft vier bypasses
gekregen. Jelle is volop aan het revalideren. Telefonisch liet hij weten dat het goed met
hem gaat. Voorlopig zal hij echter nog niet aanwezig zijn op de clubavonden.
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Agenda
Hieronder treft u de agenda voor de komende maanden aan. Op 8 mei houden we een
doorgeefschaaktoernooi. Op 15 mei vindt de laatste ronde in de interne competitie plaats
en weten we wie de nieuwe clubkampioen is. Op 26 juni houden we de Algemene
Ledenvergadering.
Ma 24 april

Inhaalronde Champions League
29e Ronde Interne Competitie

Ma 1 mei

4e Ronde Champions League
30e Ronde Interne Competitie

Ma 8 mei

Doorgeefschaaktoernooi

Ma 15 mei

5e Ronde Champions League
31e Ronde Interne Competitie

Ma 22 mei

1e Ronde Zomercompetitie

Ma 29 mei

2e Ronde Zomercompetitie

Ma 5 juni

Pinksteren. Geen Schaken

Ma 12 juni

3e Ronde Zomercompetitie

Ma 19 juni

4e Ronde Zomercompetitie

Ma 26 juni

Algemene Ledenvergadering

Ma 3 juli

5e Ronde Zomercompetitie

Ma 10 juli

6e Ronde Zomercompetitie

HSV 1 - DSC 7
door Fred van der Holst
HSV 1 in een thriller langs DSC 7 op weg naar het kampioenschap dat nu (bijna!) in de tas
zit!
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Ons eerste heeft laten zien over de nodige veerkracht te beschikken door na een grote
achterstand met winst op de laatste vier borden(!) toch nog de overwinning binnen te
slepen.
Op bord 7 Viel Dennis in, waarvoor mijn dank , maar het was niet zijn beste invalbeurt. Hij
opende met g6 en f5 al snel de diagonalen voor zijn Koning waar zijn tegenstandster
onmiddellijk misbruik van maakte door met dame, toren en paard meedogenloos binnen
te vallen. Hier was geen houden meer aan en Dennis moest al ras opgeven 0-1.
Op bord 3 speelde Hans vanuit de opening op aanval. Hij speelde al snel h5 tegen de korte
rokade van wit en leek wat initiatief te krijgen. Geheel onverwachts is de partij opeens over
omdat Hans een schaak op zijn niet gerokeerde koning overzag dat hem een volle toren
kostte 0-2.
Op bord 6 viel Jacques de Wit in, waarvoor mijn dank, en wist vrij eenvoudig remise te
maken. Met de witte stukken kon Jacques geen vat krijgen op zijn tegenstander en toen
Jacques (iets te snel) remise aanbood wist zijn tegenstander niet hoe snel hij dit aanbod
moest aannemen ½-2½.
Op bord 2 speelde Lex een ongelukkige partij. Lex komt met wat problemen uit de
openen, hij fixeert nog wel het centrum maar zijn lange rokade kost hem een pion die hij
nooit meer terug ziet. Hij weet in het eindspel nog wel enkele leuke wendingen te forceren
maar verlies is onvermijdelijk ½-3½.
Vanaf dit moment ging het erom spannen maar de stand op de borden gaf ons toch zeker
nog uitzicht op een gelijkspel!
Op bord 1 speelde Ton weer een mooie strategische partij. Om voor wat rust te zorgen liet
Ton ten koste van zijn rokade de dames ruilen. Door zijn pionnen op de koningsvleugel op
te spelen creëert hij druk tegen de koning. Als hij ook vanuit het centrum met zijn
loperpaar de druk verder kan opbouwen resulteert dit in een vloeiende mataanval zodat
zijn tegenstander de strijd staakt 1½-3½.
Op bord 5 kwam Rob met zwart goed uit de opening en probeert wat ruimte te pakken op
de damevleugel. Ook zijn tegenstander gaat wat rommelen op a-lijn maar verliest hierbij
materiaal waardoor een moeilijk eindspel van loper en paard met pionnen tegen een toren
met pionnen en een iets actievere koning op het bord kwam. Vanaf het moment dat Rob
zijn loper kan ontwikkelen ondersteunt hij zijn vrijpionnen en zet de partij naar zijn hand
2½-3½.
Op bord 4 speelde Bert Corneth weer een mooie “wit” partij. Vanuit de opening had Bert
zijn tegenstander met een iets mindere pionnenstructuur en een dubbelpion op de c-lijn
opgescheept. In het middenspel wist Bert een c-pion te veroveren en stond duidelijk beter
maar wat nog meer opviel was dat Bert voorstond in tijd!! Bert wist het eindspel
uiteindelijk naar zijn hand te zetten en te winnen 3½-3½.
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Op bord 8 speelde Franck een rustige beheerste partij. Met de zwarte stukken kwam hij
gelijkwaardig ui de opening. Nadat het centrum was dichtgeschoven speelde de strijd zich
af op de koningsvleugel. De g-lijn was open en beide spelers probeerde deze te
beheersen. Met beide spelers in hevige tijdnood (iets meer dan 1 minuut) plaatste Franck
een tactisch remiseaanbod om de 4-4 veilig te stellen! Zijn tegenstander wees dit af, dacht
na …. en deed een zet waarmee hij een stuk verloor. Door het increment van 10 seconden
per zet had Franck geen enkele moeite om zijn tegenstander op te laten geven 4½ - 3½.
Na deze thriller wint HSV 1 alsnog en zowel Franck als Ton staan nog steeds op 100% (5 uit
5) BRAVO
De volledige uitslag was als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8

HSV 1
A. Bodaan
L. van der
Lubbe
J.A. de Haan
H.J.M. Corneth
R.E.H. v/d Holst
J.C.P. de Wit
D.M. de Zwart
F.W.J.M.
Melssen

1746
1882
1713

-

DSC 7
J. Mulderij
T. Broekhuizen

1595
1749
1629

4½
1
0

-

3½
0
1

1797
1841
1849
1542
1570
1777

-

A.H. Veenstra
M.R. Breton
S. Berghout
M. Stoops
M. Blanter
A. Davazdahemami

1663
1612
1567
1560
1497
1485

0
1
1
½
0
1

-

1
0
0
½
1
0

Teamleider Fred van der Holst

Rijswijk 4 - HSV 1
Bij winst in de uitwedstrijd in en tegen Rijswijk zou het eerste met nog één ronde te gaan
al zeker zijn van het kampioenschap! Teamleider Fred van der Holst vertelt u of dit is
gelukt.
HSV 1 wint de uitwedstrijd in Rijswijk en kroont zich op een superieure wijze met nog een
ronde te gaan tot kampioen van de HSB Klasse 2a
Op dinsdag 21 maart togen de spelers van HSV 1 naar Rijswijk om aldaar onze
kampioenswedstrijd tegen Rijswijk 4 te spelen. Met slechts een invaller konden wij toch
met een sterke opstelling aantreden. Onze mannen hadden er zin in, ik dacht even dat
iedereen even na tienen klaar zou zijn maar er zat uiteindelijk toch nog een lange partij bij.
Op bord 6 viel Bert Gerritsma op een meer dan voortreffelijke wijze in. Bert sprintte uit de
startblokken en stond na 14 zetjes met zwart glad gewonnen. Bert won een loper, een
pion, nog een pion en nog een pion waarna zijn tegenstander de ongelijke strijd staakte 01.
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Op bord 1 speelde Ton alweer een sterke partij. Na een rustige opening waarin het
centrum werd vastgelegd ging Ton los op de damevleugel wat hem een vrije a-pion
opleverde. Tevens creëerde hij een open f-lijn waarover hij met toren, loper en dame een
fraaie “mat in weinig” op het bord wist te krijgen. Ook zijn tegenstander zag de bui al
hangen en gaf op 0-2 en ook hier nog steeds een 100% score!
Op bord 2 komt Lex een pionnetje voor maar deze voorsprong kan hij niet vasthouden en
er wordt gezien de gunstige stand op de overige borden besloten tot een snelle remise.
½ - 2½.
Op bord 3 speelde Hans een rustige partij waarin nog geen tekening in de strijd te zien
was. Ook Hans maakte gebruik van de stand op de overige borden en bood remise aan
wat in dank werd aanvaard 1-3 en het was nog maar net negen uur geweest.
Op bord 7 begon Wouter een half uurtje later maar was hierdoor niet minder
geconcentreerd. In een degelijke koningsaanval offerde hij een paard voor twee
koningspionnen waarna zijn eigen f,g en h pionnen op bezoek werden gedirigeerd. Wouter
wint het geofferde materiaal terug en maakte het af in een vloeiende aanval 1-4 en het
kampioenschap was binnen!
Op bord 5 kreeg Rob al op zet drie pardoes een pion cadeau die hij niet meer weg zou
geven. Gewoon even alle stukken ruilen en het resterende eindspel is gewonnen! En zo
geschiedde. Zijn tegenstander hoefde het pionneneindspel niet bewezen te zien en gaf
terecht op 1-5.
Op bord 4 speelde Bert Corneth een voortreffelijk voorbereid gambiet. Met geweldig
positioneel voordeel wist hij de witte koning in het midden vast te houden en een ragfijne
koningsaanval op te zetten. Bert won de gambietpion terug en ook nog eens een paard.
Hierna spon Bert zijn matnet en liet zijn tegenstander capituleren 1-6.
Op bord 8 verspeelde Franck helaas zijn 100% score. Franck startte in het middenspel nog
wel een aanval maar die werd door zijn tegenstander met aanval op Francks loper
vakkundig om zeep geholpen. Het redden van de loper leverde zijn tegenstander een
oersterke vrije centrumpion op die voor te veel problemen zorgde. Uiteindelijk ging Franck
in een voor hem slecht eindspel door zijn vlag 2-6.
Nog een externe wedstrijd te gaan maar we zijn wel kampioen!!
De volledige uitslag is als volgt:
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1
2
3
4
5
6
7
8

Rijswijk 4
D.J.E. Huitema
M.P.M.J. Berger
R.W.A. van
Groesen
H. Knigge
R.J. Felix
H.H.P.J.
Gerlings
S. Ketting
M. Knigge

1448 - HSV 1
1745 2 - 6
1553 - A. Bodaan
1882 0 - 1
1602 - L. van der Lubbe 1713 ½ - ½
1468 - J.A. de Haan
1520 - H.J.M. Corneth
1455 - R.E.H. v/d Holst

1797 ½ - ½
1841 0 - 1
1849 0 - 1

1208 - N.J. Gerritsma
1589 0 - 1
1240 - W Remmerswaal 1510 0 - 1
1540 - F.W.J.M. Melssen 1777 1 - 0

Teamleider Fred van der Holst

HSV 2 - Lierse 2
door Hans Coenders
Na het teleurstellende avontuur van ons tweede team tegen Botwinnik in Zoetermeer,
stonden we elf dagen later alweer helemaal opgepoetst klaar om Lierse 2 een kopje kleiner
te maken. Ja, enige hoogmoed (of zelfspot) is ons niet vreemd. Het zou weer het
spreekwoordelijke “makkie” worden; een thuiswedstrijd en slechts een afmelding. Bert
Gerritsma zou als sterke troef invallen, dus die twee wedstrijdpunten waren sowieso wel
binnen!
Het vertrouwen blééf ook lange tijd groot. Toen Jacques mij als eerste vroeg of hij een
aanbod tot remise mocht aannemen, stemde ik na een korte rondgang toe. Een half punt
was goed, de overwinningen zouden wel van de andere borden komen. De partij leek ook
echt remise. Na analyse bleek echter dat Jacques toch had kunnen winnen, maar het was
op dat moment niet nodig om risico te nemen.
Willem had op bord twee met wit weer een geweldige aanval op het bord getoverd.
Slechts na enkele zetten was zijn tegenstander al compleet verrast en gebruikte meer dan
een half uur om een reactie te bedenken. Vervolgens nam Willem ook heel veel tijd om het
vervolg in brand te steken. Vuurwerk! Maar wel heel langzaam… Willem bood zijn loper
aan als offer door op f7 te slaan. De tegenstander zag goed dat met de koning terugslaan
tot een snel einde zou leiden en nam het offer heel verstandig niet aan. De koning moest
een stap opzij doen. Willem hield verder de hele partij het vuur smeulend en zou zeker
gaan winnen.
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Op bord acht speelde Selahattin een van zijn betere partijen van dit seizoen. Het zag er
echt goed uit. Jammer dat hij plotseling een foutje maakte, hij verloor en verdween snel
naar huis.
Eric stond er op bord vijf toen ook al niet best voor. Langzaam kwam hij steeds verder in
de verdrukking en zijn stelling bleek onhoudbaar. Opgeven was de enige keuze. Het was
ondanks de goede verwachtingen nu ½ - 2 ½. Zouden we onze verwachtingen moeten
bijstellen?
Dennis’ stelling op bord vier zag er ook niet geweldig uit. Hij ging op de damesvleugel een
of meerdere pionnen kwijtraken en verloor zo de controle over de partij. Inmiddels heb ik
Dennis leren kennen als een ware Houdini en ik bleef hoop houden op een goed einde van
zijn partij.
Van Aad verwachtten we toch zeker een overwinning. Een blik op zijn bord liet zien dat
Aad met een enorm front van alle acht pionnen aan het oprukken was. Dat leidde tot een
eenzaam achtergebleven zwarte koning en enige zorgen van mijn kant. Gelukkig wist Aad
precies wat hij deed, en voor Aads doen met nog veel tijd op de klok, bracht hij zijn
tegenstander langzaam maar zeker op de knieën.
Bert was als invaller op bord drie tegen een variant van een Franse opening gelopen. Er
werd al tamelijk snel veel geruild waarbij Bert een pion had gewonnen. Ogenschijnlijk een
simpele partij die later tot een lastig eindspel zou leiden. Toen Bert vroeg of hij remise
mocht aannemen,werd mij dat een beetje te gortig. Met een achterstand en alleen de te
verwachten overwinningen van Aad en Willem (Henks partij kon nog alle kanten op), was
het beter om door te spelen. Alle kenners die zich om de partij hadden verzameld, gingen
ervan uit dat Bert de partij kon winnen. (Achteraf bezien, erg optimistisch!)
Inmiddels had Aad de verwachtingen waargemaakt en voor het eerste punt gezorgd. En
ook Dennis’ partij zag er ineens een stuk beter uit! Ik zag een overwicht aan witte stukken
op het bord. Nog niet helemaal lekker, maar wel met mogelijkheden! Kansen gingen over
en weer in deze kritieke situatie en pardoes kon Dennis’ tegenstander met een
aftrekschaak de witte dame eraf rossen! Balen! Hij hoefde slechts met de zwarte toren
schaak te geven en het was over! Maar wat gebeurt er?! Dennis tegenstander speelt zijn
toren naar een ongedekt veld naast de witte koning, de koning slaat de toren gewoon!
Dennis vertrok geen spier… Op stoïcijnse wijze ging hij door het oog van de naald! Toren
weggeblunderd en zwart kon opgeven. Met de overwinning van Willem op komst, konden
Henk en Bert nu remise aanbieden. Dan zou het 4 ½ - 3 ½ zijn.
Henks tegenstander weigerde echter om remise aan te nemen. Dat werd nog gevaarlijk,
want er stond niet veel tijd meer op de klok. Ook Bert besloot nu om toch door te spelen.
Achteraf een gelukkige keuze, want Willem kon in zijn mooie partij het volle punt niet
scoren. Het vuur werd een klein vlammetje en de partij werd onverhoopt remise.
Met alleen nog maar pionnen op het bord (Bert zes, zijn tegenstander vijf) was Bert in een
spannend eindspel terecht gekomen. Beiden maakten kleine foutjes en het leek erop dat
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de witte koning de juiste oppositie had om remise af te dwingen. Totdat wit de beslissende
fout maakte door een pion te spelen (b5+). Dit gaf de zwarte koning net genoeg
bewegingsruimte om achter de witte pionnen te komen. Die konden worden geruimd en
promotie voor zwart was niet meer tegen te houden.

Nu was het 4 – 3. Henk speelde de laatste en beslissende partij. Met nog maar heel weinig
tijd op de klok zag het er nog zeer ingewikkeld uit. Ik kon het niet inschatten. Nadat de
speler uit het Westland eerder een remise had afgewezen, kwamen beide spelers, gelukkig
voor HSV, nu toch snel een gelijkspel overeen. Gewonnen met 4 ½ - 3 ½! Met een klein
beetje mazzel weliswaar, maar we zijn in ieder geval veilig voor degradatie. Volgend jaar
gaan we echt voor het kampioenschap!

BF Wassenaar 2 - HSV 2

door Hans Coenders
Bijna naar Friesland moesten we voor de op een na laatste wedstrijd van dit seizoen. Zo ver
weg was het! We waren nog niet supersuccesvol geweest deze winter, maar daar zou op
deze avond verandering in komen… Met twee auto’s gingen we op avontuur! En om alle
risico’s uit te sluiten, waren we veel en veel te vroeg in het Wassenaarse kerkgebouwtje.
Een erg fijne plek om te spelen trouwens. Heerlijke stoelen, prettige duidelijke stukken en
goed verlicht. Zelf speelde ik op bord vier en omdat ik tot het laatst bezig was, heb ik
nauwelijks iets van de andere partijen gezien. Ik kon alleen de borden pal naast me in de
gaten houden. Links van me zag ik dat Dennis, net als in zijn vorige partij, al erg kwistig
met zijn pionnen aan het rondstrooien was. Naast het bord…! Daar kwam gelukkig wel
snel een paard voor terug, maar toch behoorlijk link!
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Aan het einde van de rij met acht tafels stond al gauw een bord leeg. Selahattin had een
zeer jeugdige tegenstander getroffen en kon snel het eerste punt scoren. Hij was meteen
naar huis gegaan,waar zijn eigen kinderen met smart op hem wachtten. 1 -0.
Ondertussen was Willem op het bord rechts naast mij ook snel klaar. Bayrak, Willems
tegenstander, kwam al meteen in allerlei penningen te staan en kon zich niet goed
ontwikkelen. Willem is gek op penningen! Volgens Willem had Bayrak het na vijftien zetten
al kunnen opgeven, omdat hij toen een stuk verloor. Een hopeloze situatie! “Penningen
hè!” Na vierentwintig zetten gaf Barak het met twee stukken minder toch maar op.
Overigens volgens Willem: “Een goede speler die er wel komt!” 2 – 0.
Aad speelde met wit op bord zeven een degelijke partij waarin zijn tegenstander min of
meer een pion offerde. Aad had de keuze uit twee mogelijkheden; zijn pluspion
teruggeven voor ontwikkeling of de pluspion verdedigen. Aad koos voor de verdediging
en ondanks dat zijn tegenstander de druk flink opvoerde, wist Aad als een soort Houdini te
ontsnappen! Uiteindelijk kon hij met zijn bevrijde paard een tactische manoeuvre uitvoeren
en het punt verzilveren. 3- 0.
Naast Willem zat Bert op bord twee. Hij kwam er minder goed vanaf. Ik kon het einde nog
net zien vanuit mijn ooghoeken. In de opening werd Bert door zijn tegenstander verrast:
1.c4 Na lang nadenken, besloot Bert niet 1…e5 te spelen (omgekeerd Siciliaans), maar te
antwoorden met 1…c5. Hij hoopte via verwisseling van zetten in de Tarraschverdediging
(Berts eigen woorden!) terecht te komen. Die hoop werd de bodem ingeslagen. Na 1.c4 c5
2.Pc3 Pf6 3.e4 werd het een Siciliaan. De kansen gingen over en weer, maar met 34…Txa6
had Bert in het voordeel kunnen komen. In plaats daarvan speelde hij veel te optimistisch
34…c4!(?) Blind voor de kansen van zijn tegenstander ging Bert gewoon door: 35…c3! Een
blunder! Er volgde meteen mat! 36. Tc8# De uitweg van de koning werd geblokkeerd door
een witte pion op e6! 3 -1.
Naast Bert zat Jacques op bord een. Buiten mijn gezichtsveld. Jacques won in de opening
een stuk, maar moest dat later weer teruggeven voor twee pionnen. Een van de twee was
een gedekte vrijpion. Jacques stond wel de hele partij positioneel beter en op het einde
kon hij door een combinatie een toren winnen en daarmee de partij. 4 – 1. De overwinning
was binnen!
De avond kon niet meer stuk, er waren nu nog drie borden te gaan. Dennis links van mij en
daarnaast Henk. De eerste vierde ook snel zijn triomf. Het eerder veroverde paard had hem
op het laatst toch geholpen. 5 – 1!
Nu alleen Henk en ikzelf nog. Henk speelde met zwart en zijn tegenstander opende met
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d4. Dit leidde tot een geweigerd damegambiet met verwisselde kleuren. Na veel geschuif
had wit een vrijpion op d6 en zwart dreigde met een mataanval. Het werd laat op de avond
en Henk had nog maar drie minuten op de klok! Hij bood remise aan, wat zijn
tegenstander weigerde. Die had nog vijftig minuten denktijd! Het zou een wonderlijk einde
worden… Ondanks het grote tijdsverschil gaf wit in vlot tempo zijn dame en vervolgens
een toren weg. Einde partij! 6 – 1!
Mijn eigen partij duurde het langst. Het

was

een lastige stelling met lange tijd veel
stukken op het bord. Daar moest een

grote

afruil verheldering in brengen. Figuur 1

laat

zien dat er begonnen moest worden met
pionnen slaan. Maar welke eerst? Ik was

bang

om er een achterop te komen en dacht ook dat ik iets slechter stond.
Fritz vind achteraf van niet en adviseert: 20…exd4. Dat kon ik niet
overzien en ik koos voor 20.dxe4. Daarmee gaf ik mijn lichte voordeel
(volgens Fritz) uit handen en kwam in de situatie terecht van figuur 2.
Ik besloot dat de a-pion afruilen mij weinig winstkansen zou laten en
vond dat promoveren met de a-pion mij het beste vooruitzicht zou
geven: 24…a5. Goed gegokt, want de stelling in figuur 3 ziet er veel hoopvoller uit! Wit
heeft weinig mogelijkheden meer en speelt wanhopig: 38.Pe5. Daarna volgde 38…Ta3+
39.Kc2 Kxd4. Wit geeft op!
7 – 1! Een mooie uitslag. Als we de laatste ronde tegen Voorburg ook winnen, kunnen we
nog op de tweede plaats komen.

HSV 2 - Voorburg 1
Door Hans Coenders
Het externe-wedstrijdseizoen zit erop voor het tweede team. Vierde zijn we geworden. Een
nette middenmootplek. Zeven wedstrijdpunten uit zeven wedstrijden. - 50% score.
Wellicht had er hier en daar wat meer in gezeten en als schaker zeg je dan: “Tegen Haeghe
Ooievaar (4 – 4) en tegen Botwinnik (4½ - 3½) hadden we moeten winnen.” Maar we
hebben zeker ook onze porties mazzel gehad en dat zeggen we er natuurlijk nooit bij! DSC
8 en Voorburg 1 waren in het voorbije jaar beslist de sterkste teams van 3A. - DSC 8 wordt
vrijwel zeker de nieuwe kampioen. Met nog een wedstrijd te gaan, die ze zeker gaan
winnen, komt DSC 8 qua wedstrijdpunten gelijk met Voorburg 1. - DSC 8 zal daarom
kampioen worden op basis van het aantal bordpunten. Proficiat!
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Wij hebben ook een steentje bijgedragen aan hun kampioenschap. Voorburg had het nog
kunnen redden, als zij afgelopen maandag met groot overwicht van ons zouden winnen.
Dat konden wij natuurlijk niet zomaar laten gebeuren! De strijd begon al op de maandag
daarvoor. Dennis speelde zijn partij een week eerder, omdat zijn tegenstander op de
geplande datum niet kon spelen. Die tegenstander was een oude bekende van ons: Frans
Pieter van den Bos. Omdat bij ons nu ook de Champions League wordt gespeeld, waren er
niet veel spelers beschikbaar om de vooruit geschoven wedstrijd tegen Frans Pieter te
spelen. (Dit jaar speelt een aantal spelers van het tweede team ook mee in de Champions
League.) Daarom heb ik expres Dennis gevraagd om tegen Frans Pieter uit te komen.
Dennis houdt wel van een uitdaging en Frans Pieter kent hem niet. Dat werd dus een
verrassing op bord twee! Zoals gewoonlijk was Dennis (met wit) behoorlijk kwistig met zijn
pionnen en net als anders zag het er ook even zorgelijk uit. Hoe Dennis het doet, weet ik
niet, maar halverwege de wedstrijd komt hij altijd sterk opzetten. Ook dit keer deed Dennis
een fantastische poging om zijn (op papier) veel sterkere tegenstander te laten wankelen.
Vlak voor het einde stond Dennis duidelijk gewonnen! De tijdens de partij geconsumeerde
biertjes zorgden kennelijk voor veel creativiteit, maar lieten Dennis aan het einde van zo’n
lange en zware partij toch ook weer in de steek. Zonde, want hij heeft zijn overwicht op het
laatst niet helemaal kunnen uitbuiten. Het werd remise! Nog steeds erg knap van Dennis
en voor ons een goede opmaat naar de resterende zeven partijen voor de week daarop.
Even ontstond bij ons de illusie dat we misschien wel konden winnen! We hadden een half
punt binnen en speelden met een sterke opstelling met Dick de Jong en Peter Huybens als
invallers. Dick is bijzonder in vorm en Peter met zijn Schots gambiet, dwingt iedere
tegenstander tot wanhoop.
Op bord een speelde Jacques met zwart. Of het kwam omdat ‘t het eerste bord was, weet
ik niet, maar daar ging het wel als eerste mis. Jacques kwam in de vier-pionnen opening
van het Konings-Indisch terecht, dat zijn tegenstander helaas beter beheerste. Twee witte
pionnen rukten te ver op en Jacques kwam al snel in de verdrukking. Met een paardoffer
maakte Jacques’ tegenstander het keurig en snel af. Geen schande voor Jacques om te
verliezen van een tegenstander die dit seizoen een score heeft van zeven uit zeven! De
topscorer van klasse 3A… Knap!
Ondertussen speelde Willem op bord drie met zwart een on-Willemse schuifpartij die lang
zou duren. Dick ging daarentegen op bord vier als een raket. Het leek wel een rapid-partij!
Er stonden al snel slechts een witte en een zwarte toren op het bord en nog enkele
pionnen. Dick had een pion meer en daarnaast nog een paard. Zijn tegenstander had ook
nog een zwarte loper. Dick was overtuigd van zijn op hand zijnde overwinning en toen
Adrie Goebertus remise aanbood, wees Dick dit terstond af. Zelf zou ik vrede hebben
gehad met remise, want aan doorspelen zaten ook een aantal risico’s en ik zag nauwelijks
mogelijkheden voor Dick om dit winnend af te sluiten. Bovendien is een foutje snel
gemaakt. De witte vrijpion op de a-lijn kon niet doorlopen vanwege de blokkerende zwarte
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loper en Dicks paard kon nauwelijks worden verzet zonder een of twee pionnen te moeten
opgeven. Dick kon met zijn toren schaak geven, maar moest daarna ook steeds weer terug
om de vrijpion op de a-lijn te dekken. Lastige zaak! Adrie zou Dick daarom een handje
helpen! Nadat Dick zijn paard speelde en de zwarte toren aanviel, vergat Adrie om zijn
toren weg te halen. Blunder! Toen was de partij definitief voorbij en heeft Dick het eerste
volle punt van de avond voor HSV binnengehaald! 1½- 1½
De partij van Aad op bord zeven zag er ook vanaf het begin goed uit. De witte speler
speelde al snel in de opening zijn dame naar buiten. Daarmee neem je veel risico en als je
niet goed weet wat je doet, is dat tegen Aad meteen fataal. Aad buitte de kans goed uit en
dreigde met zijn paard een vork op c2. Dame terug naar b1 en de verdrukking begon.
Doordat er langzaam werd gespeeld, duurde het nog een poosje, maar het volgende punt
was zonder enige twijfel binnen.
En dan Peter: Peter speelde zoals gewoonlijk het Schots Gambiet waarmee hij vaak zo veel
succes heeft. De tegenstander werd volkomen overrompeld en Peter kon al na tien zetten
relaxed achteroverleunen en rustig piekeren over de volgende zet die de partij in zijn
voordeel zou beslissen. Helaas kon Peter de juiste voortzetting niet vinden en het
momentum ging voorbij. In (ex)penningmeestertaal: “de winst verdampte.” Zwart
ontworstelde zich aan de houdgreep en kwam langzaam maar zeker terug. In het eindspel
deed Peter zelfs nog een onreglementaire zet, verloor een stuk en de partij. Dit verlies was
echt zonde…
Selahattin had ook een klein foutje gemaakt op bord acht. Met twee stukken minder
probeerde hij nog tegenspel te bieden, maar het bleek onhoudbaar. Verlies was
onvermijdelijk. Nu waren er nog twee borden in de strijd: Willem en Henk. De stand was
ondertussen 2½ - 3½ in ons nadeel.
Op bord drie ging de lange schuifpartij Willem parten spelen. Zwart is niet Willems kleur
en het duurde hem allemaal te lang. Het stond echter wel heel lang gelijk tegen Ike Tjin A
Lien. Na een grote afruil verloor Willem een pion en snel daarna nog een. Na 38 zetten
werd het tijd om op te geven. “Veel te lang voor mij.” En: “Prima tegenstander!” 2½ - 4½
Nu was alleen Henk nog in het spel. Henks tegenstander speelde met wit een Spaanse
opening, waarop Henk met de neo-Steinitz verdediging voerde. Gelukkig speelde de man
uit Voorburg niet erg agressief, waardoor Henk de tijd had om zijn verdedigende stukken
goed neer te zetten. Nadat de koningsaanval uit Voorburg was afgeslagen, werden alle
stukken geruild. De overblijvende pionformatie was waarschijnlijk voordelig voor Henks
tegenstander, maar winstvoering zou nog een lange tijd en veel geschuif vergen. Wit bood
daarom op de 36e zet remise aan, hetgeen waarschijnlijk met opluchting door Henk werd
geaccepteerd. Overigens diep respect voor Henks tegenstander die vanwege fysieke
problemen zichtbaar moeite had om de lange partij vol te houden. Bravo!
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Met 3 – 5 verloren deze avond. En net als aan het begin van dit verhaal: “We hadden
eigenlijk moeten winnen!”
Dat gaan we volgend seizoen doen!

Externe
door Bert Gerritsma
Klasse 2a
WP # BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 HSV 1
13 7 37
4 4½5½6½6 6 4½
2 Promotie 5
9 7 31 ½ 4
4 4 5½4 6 4
3 DSC 7
8 7 31 3 ½ 4
4 5 5 3½6
4 Scheve Toren 2 7 7 30 ½ 2 ½ 4 4
4 1 ½7½7
5 DD 6
6 7 24 1 ½ 2 ½ 3 4
4 ½4 4½
6 Rijswijk 4
5 7 26 2 4 3 6 ½ 3 ½
5 2
7 Schaakhuis 4 5 7 21 2 2 4 ½ ½ 4 3
5
8 WSC 5
3 7 23 3 ½ 4 2 1 3 ½ 6 3
Zoals verwacht is het eerste team kampioen geworden. Na vier ronden was DSC 7 de enig
overgebleven concurrent, maar dit team werd thuis - met de nodige moeite- verslagen.
Door winst in de uitwedstrijd tegen Rijswijk 4 was HSV al zeker van het kampioenschap. In
de gezamenlijke slotronde in Zoetermeer moest het team nog wel zijn sportieve plicht
doen tegen WSC 5. Hoewel het topbord van HSV onbezet bleef (Lex was vergeten dat hij
moest spelen) werden de Westlanders met 4½-3½ verslagen. WSC degradeert daardoor
naar de 3e klasse. Ton Bodaan scoorde 100% met 7 uit 7.
Persoonlijke resultaten:
Ton Bodaan
Wouter Remmerswaal
Rob van der Holst
Franck Melssen
Bert Corneth
Frans Hoogeveen
Hans de Haan
Bert Gerritsma
Lex van der Lubbe
Fred van der Holst
Jacques de Wit
Dennis de Zwart

7 uit 7
5 uit 6
5 uit 7
5 uit 7
3½ uit 5
3 uit 4
3 uit 7
2½ uit 3
2 uit 6
½ uit 1
½ uit 1
0 uit 1
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Klasse 3a
WP # BP

1

2

4

5

6

1 DSC 8

12 7 39

2 Voorburg 1

12 7 35 ½ 5

3 Lierse 2

8

7 29

3

4 HSV 2

7

7 30

2½3

5 B.F. /Wassenaar 2

6

7 22 ½ 1

5

6 Botwinnik 4

5

7 25 ½ 2

2½3

4½3½

7 DSC 10

4

7 21

2

2½4½2

8 Haeghe Ooievaar 3 2

3

3

2

5½7

6

6

5

5½6

5

5

5½

3

3½5
4½
3
3

7
1

2½4

6

8

5

2

7 21 ½ 1 ½ 3

7

5

6½

3½5½4
4½3½4½

3½4

6

4
5

3

Het tweede team eindigde op een verdienstelijke vierde plaats. Dat had een
plaats hoger kunnen zijn als in de uitwedstrijd tegen Botwinnik 4 met een
compleet team was opgekomen in plaats van met vijf man. De teams van
DSC 8 en Voorburg 1 waren in deze klasse duidelijk te sterk voor de overige
teams. Aad Mittertreiner werd aan bord zeven topscorer met 5½ uit 6. Dennis
de Zwart speelde geregeld op een van de topborden en deed met 5½ uit 7
nauwelijks voor Aad onder.
Persoonlijke resultaten:
Aad Mittertreiner
Dennis de Zwart
Henk Bouma
Selahattin Ciftci
Jacques de Wit
Jim Loke
Willem Hessels
Hans Coenders
Dick de Jong
Bert Gerritsma
Peter Huybens
Eric Kwappenberg

5½ uit 6
5½ uit 7
3½ uit 7
3 uit 6
3 uit 6
2½ uit 3
2½ uit 6
2 uit 4
1 uit 1
1 uit 2
½ uit 2
0 uit 3
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HSV Rapidtoernooi
door Bert Gerritsma

Rogier Zoun winnaar rapidtoernooi HSV
Het rapidtoernooi van HSV telde 34 deelnemers. Na zeven ronden Zwitsers toonde Rogier
Zoun zich de sterkste. Hij stond slechts een halfje af aan oud-winnaar Henk Noordhoek,
die met 6 punten beslag legde op de tweede plaats. De derde plaats was voor Frans Pieter
van den Bos met 5½ punten. Winnaars in de diverse ratinggroepen waren Meile
Tamminga, André Wagner en Michelle de Liefde.
Vorig jaar verschenen er maar liefst acht deelnemers met ratings boven 2000 aan de start.
Nu was Theo van Orsouw (elo 1999) de hoogste ratinghouder. Theo struikelde echter al in
de tweede ronde over Leno den Broeder. Daarna kon Theo geen hoofdrol meer vervullen
Na vier ronden waren er nog twee spelers met een perfecte score, namelijk Rogier Zoun en
Henk Noordhoek, gevolgd door een peloton spelers met drie punten. De onderlinge
ontmoeting in ronde vijf eindigde in remise. Vervolgens moest Henk in ronde zes remise
toestaan aan Lothar van der Sluijs Rogier was te sterk voor Hans Segers. In de slotronde
trof Rogier aan het topbord de enige dame uit het gezelschap, Michelle de Liefde. Michelle
had in de tweede ronde verloren van Ton Bodaan en later was ze remise overeengekomen
met Leno den Broeder, maar de overige tegenstanders had ze aan haar zegekar gebonden.
Rogier was (nog) een maatje te groot, maar met 4½ punten won Michelle met overmacht
haar ratingcategorie. Henk Noordhoek versloeg André Wagner, die altijd sterk speelt in
rapidtoernooien. Ook André won zijn ratingcategorie..

Topbord: Rogier tegen Michelle
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De HSV-leden behaalden de volgende resultaten: Ton Bodaan 4 punten, Hans de Haan 4
punten, Bert Corneth 3½ punten, Franck Melssen 3 punten, Selahattin Ciftci 2 punten, Jim
Loke 2 punten. Peter Huijbens bleef puntloos, maar dat had anders kunnen zijn als hij geen
mat in één had gemist tegen Jim Loke. Ton Bodaan begon sterk aan het toernooi met 3 uit
3. Daarna volgden nederlagen tegen Henk Noordhoek en Hans Segers. Een nederlaag in
de slotronde tegen Meile Tamminga bedierf zijn toernooi. Ook Bert Corneth begon sterk
met 2½ uit 3, maar hij kon daarna aan dit totaal nog maar één punt toevoegen.
Peter Huijbens had gezorgd voor een prima prijzentafel. Daarnaast stelde Jim Loke twee
taarten beschikbaar, zodat er in totaal 18 prijzen te verdelen waren. De dames en heren
achter de bar werden verrast met een cadeaubon of een bloemetje.

Clubkampioenschap Snelschaken
door Bert Gerritsma

Hans de Haan clubkampioen snelschaken
Het clubkampioenschap snelschaken telde 18 deelnemers. Een redelijk aantal, waarbij
helaas geduchte snelschakers als Ruud Drankier en Rob van der Holst ontbraken. Fred van
der Holst verdeelde de schakers in twee qua sterkte gelijkwaardige groepen van negen
schakers. Zoals gebruikelijk werd in iedere groep een halve competitie gespeeld, waarna
uit iedere groep de nummers 1 en 2 zich plaatsten voor de kruisfinales. Er werd dit jaar een
nieuw speeltempo gehanteerd: 3 minuten + 2 seconden increment per zet vanaf zet 1. Dat
was voor sommigen even wennen. Dick de Jong verbaasde zich in onze onderlinge partij
erover dat hij bijna door zijn tijd heen was, terwijl ik nog een minuut en 50 seconden
bedenktijd over had. De klokken waren toch echt goed ingesteld, Dick!

Hans de Haan is de kampioen

Clubblad Haagse Schaak Vereniging Pagina 16

Onder de deelnemers waren vier spelers uit het eerste team. Zij werden geacht zich te
plaatsen voor de kruisfinales. Dat lukte ook, hoewel niet altijd even gemakkelijk. Groep één
werd overtuigend en toch enigszins verrassend gewonnen door de anti-snelschaker Bert
Corneth met 7½ uit 8. Bert is sinds kort gestopt met werken en mogelijk verschijnt hij
daardoor geheel uitgerust achter het schaakbord. Hans de Haan legde in deze groep
beslag op de tweede plaats. Hans moest drie remises toestaan en bleef met 6½ uit 8 Piet
Hofstee een halfje voor.
In groep twee maakten Lex van der Lubbe en Ton Bodaan de dienst uit. Lex won het
onderlinge duel, maar incasseerde later een nederlaag tegen Bert Gerritsma. Verder liet Lex
geen steken vallen, zodat hij zich samen met Ton met 7 uit 8 plaatste voor de kruisfinales.
Bert Gerritsma eiste verrassend de derde plaats voor zich op met 6 uit 8. Met nog wat
meer oefening op www.chess.com wordt Bert volgend jaar de nieuwe clubkampioen.
Geduchte snelschakers als Han Nicolaas en Jim Loke lieten te veel steken vallen om een
hoofdrol te kunnen vervullen.
In de kruisfinales moest Lex het opnemen tegen Hans de Haan. Bert Corneth trof
titelverdediger Ton Bodaan. Hans slaagde erin de strijd tegen Lex verrassend snel in zijn
voordeel te beslissen. Hij won beide partijen. Bert zorgde voor een daverende verrassing
door Ton uit te schakelen. In de eerste partij overzag Ton één mat op de onderste rij.
Hetzelfde overkwam Bert in de tweede partij. In de derde partij had Bert duidelijk de
overhand en hij wist de strijd ook in zijn voordeel te beslissen.
De finale ging dus tussen Hans en Bert. De altijd vriendelijk glimlachende Hans liet zien dat
hij een ijzeren vuist in een fluwelen handschoen heeft. Bert werd met 2-0 aan de kant
gezet.
Hans volgt Ton Bodaan op als clubkampioen en mocht uit handen van voorzitter Hans
Coenders de beker in ontvangst nemen. De nieuwe kampioen was zo blij met zijn
overwinning dat hij na afloop iedereen op een drankje trakteerde.
Hieronder volgen de cijfertjes

Groep 1
Bert Corneth
Hans de Haan
Piet Hofstee
Fred van der Holst
Selahattin Ciftci
Willem Hessels
Henk Bouma
Hans Coenders
Dick Verwaart

Groep 2
7½
6½
6
5
4
3
2½
1
½

Lex van der Lubbe
Ton Bodaan
Bert Gerritsma
Dick de Jong
Han Nicolaas
Dennis de Zwart
Jim Loke
Ruud van Dijk
Peter Huybens
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7
7
6
4
4
4
3
1
0

Kruisfinales
Hans - Lex
Bert - Ton

2-0
2-1

Finale
Hans - Bert 2-0

Rapidtoernooi Haeghe Ooievaar
door Bert Gerritsma
Op 18 maart vond het rapidtoernooi van Haeghe Ooievaar plaats. In het gebouw De
Wiekslag streden 42 schakers om de prijzen. Ook het niveau was hoog: maar liefst acht
deelnemers hadden een rating boven 1900. Topfavoriet was Fidemeester Stefan Bekker
met een rating van 2332.
De Fidemeester maakte zijn reputatie waar en won het toernooi ongeslagen met 6½ uit 7.
Op de tweede plaats eindigde Rogier Zoun, de winnaar van het rapidtoernooi van HSV met
6 uit 7.
Van de deelnemers van HSV leverde clubkampioen Ton Bodaan een uitstekende prestatie
door met 5½ uit 7 beslag te leggen op de derde plaats. Ton slaagde er als enige in de
toernooiwinnaar remise af te dwingen! Ook Franck Melssen was met 5 uit 7 uitstekend op
dreef.
Ruud van Dijk hanteerde in dit toernooi een Zwitsers gambiet. Ruud verloor zijn eerste drie
partijen. Hij kreeg vervolgens een bye in de vierde ronde wat hem een gratis punt
opleverde. Daarna won Ruud zijn laatste drie partijen, waardoor hij met 4 uit 7 eerste werd
in zijn ratingcategorie!
Hans Coenders en Bert Gerritsma deden het iets minder. Beide heren scoorden 3 uit 7, al
smaakte Hans daarbij het genoegen Bert in de onderlinge partij te verslaan.

Paaswedstrijden
door Bert Gerritsma

Dankzij de deelname van een tiental gastspelers kenden onze paaswedstrijden op
maandag 10 april een redelijke bezetting. Er werden zes groepen van vier gevormd, waarin
drie rapidpartijen gespeeld werden met een bedenktijd van 15 minuten en 5 seconden
increment vanaf zet één. Ook werd er aan één tafel geklaverjast.
In groep één van de schakers was het erelid Ruud Drankier die de lakens uitdeelde. Hij
stond slechts een halfje af aan Hans de Haan. Nadat Hans het remiseaanbod had
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geaccepteerd liet Ruud hem zien dat hij in de slotstelling een stuk had kunnen winnen!
Hans eindigde op de tweede plaats. De gasten van Schaakhuis -Patrick Tjioe en Norbert
Harmanus- moesten genoegen nemen met de laatste plaatsen.
Groep twee was een overduidelijke prooi voor Dominique Nierop. Hij scoorde 100%.
Nadeem Taverne, Jan van der Meer en Lex van der Lubbe bleven op één punt staan.
Wouter Remmerswaal liet in groep drie zien dat hij niet voor niets uitblinkt in het eerste
team. Ook hij scoorde 100% en bleef André Wagner een vol punt voor. Kanako Kinoshita
kon niet haar volledige girlpower demonstreren en bleef op één punt steken.

Wouter tegen Kanako

In groep vier staken Jacques de Wit en Han Nicolaas boven de andere spelers uit. Zij lieten
Kuaw Moe Thu en Dick Verwaart gedecideerd achter zich en speelden hun onderlinge
partij remise. De geduchte snelschaker Han Nicolaas besliste het noodzakelijk geworden
blitzpartijtje in zijn voordeel en werd daardoor groepswinnaar.
Groep vijf was wat spannender. Dick de Jong en Hans Coenders eindigden bovenaan met 2
uit 3. Er waren maar liefst drie snelschaakpartijen nodig om uit te maken wie
groepswinnaar werd. Uiteindelijk trok Dick de Jong aan het langste eind. Michelle de Liefde
en Ruud Hählen eindigden op één punt.
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In groep zes was niemand opgewassen tegen het razendsnelle spel van Loek Beekman.
Met 3 uit 3 bleef hij Selahattin Ciftci een vol punt voor.
Bij het klaverjassen was er weinig onderling krachtsverschil. Fred van der Holst trok aan het
langste eind, gevolgd door Willem Hessels.
Fred en Thilly hadden ruim voldoende prijzen ingekocht. Iedereen kreeg een prijs en ook
de mensen achter de bar, Riet en Aad konden een keuze maken uit de prijzentafel
Voor de liefhebbers volgen hieronder de cijfertjes
Schaken
Groep 1
Ruud Drankier
Hans de Haan
Patrick Tjioe
Norbert Harmanus

2½
1½
1
1

Groep 2
Dominique Nierop
Jan van der Meer
Lex van der Lubbe
Nadeem Taverne

Groep 4
Han Nicolaas
Jacques de Wit
Kuaw Moe Thu
Dick Verwaart

2½
2½
1
0

Groep 5
Dick de Jong
Hans Coenders
Michelle de Liefde
Ruud Hählen

Klaverjassen
Fred van der Holst
Willem Hessels
Jacques van As
Thilly van der Holst

3874
3750
3712
3624

3
1
1
1

Groep 3
Wouter Remmerswaal
André Wagner
Kanako Kinoshita
Dennis de Zwart

3
2
1
0

2
2
1
1

Groep 6
Loek Beekman
Selahattin Ciftci
Peter Huybens
Ruud van Dijk

3
2
1
0

Partijen
Drie spelers leverden partijen in. We beginnen met de partij van Peter Huybens in de wedstrijd van
het tweede tegen Voorburg. Het commentaar is van Ton Bodaan.

Peter Huybens - Rob van der Kamp
HSV 2 - Voorburg1
7 april 2017
1. e4
Gaat u er maar even voor zitten, een geweldige partij. Peter creëert met
sterk spel veel winstkansen, maar mist voor open doel ..
1...e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. Lc4 Lb4+
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1 van de 6 zetten die zwart kan spelen. Pf6 is de hoofdvariant.
5. c3 dxc3 6. bxc3 Pa5
Dwingt de loper tot een verklaring. (6... Ba5)
7. Lxf7+

Stelling na 7. Lxf7+

Pats boem knal ...
Kxf7 8. cxb4 Pc6 9. b5 Pce7 10. Pg5+ Ke8
Tot hier toe heeft Peter steeds de beste zet gevonden en een prachtige positie bereikt
(10... Kg6 11. Pe6 De8 12. Pxc7)
11. Df3
(11. Dh5+ Pg6 12. Pxh7 P8e7 13. f4)
11... Ph6 12. Dh5+ Kf8 13. La3
Ziet er mooi uit omdat het paard gepend wordt, maar als zwart d6 speelt staat de loper
toch niet zo goed. (13. O-O d6 14. Df3+ Ke8 15. Pc3)
13... De8 14. Qf3+ Pf7
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Stelling na 14...Pf7

Mooi plaatje beide paarden staan in een penning.
15. e5
Niet to the point. (15. O-O h6 16. Pxf7 Dxf7 17. Dc3 en de opmars van de witte fpion zal zwart verpletteren.
15... h6 16. Pe4 (16. Nxf7 Qxf7 17. Qe4)
16..Kg8
Nu zijn beide penningen uit de wereld en staat zwart weer redelijk.
17.Dg3 Pd5

Stelling na 17...Pd5
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Gericht tegen de dreiging PF6+ maar werkt helaas niet.
18. Lb2
Geen gekke zet maar wint niet direct. 18. Pbc3 (zie diagram) en de
zwarte stelling stort in. Uitschakelen verdediging.

Stelling na 18.Pbc3 (analyse)

18... g5 19. e6
Nog steeds wint Pc3 natuurlijk, maar ook 0-0 is hier prima.
19...Dxe6
Nu staat de witte koning niet ok .
20. Pbd2 Th7 (20... Pf4)
21. O-O
Rokade op zet 21 op zich al opmerkelijk.
21...d6
Zwart geeft wit opnieuw alle kans !
22. Tfe1
22. f4 is nog sterker,
22... Pe5 23. Pf3 Pxf3+ 24. Dxf3 Df5 25. Pf6+
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Pas hier gaat het mis. Het hele witte spel is gebaseerd op de dreiging PF6,
maar na ruil.... (25. Tad1 Dxf3 26. gxf3 Le6 27. Txd5 Lxd5 28. Pf6+ en wit
staat nog steeds voortreffelijk.
25... Pxf6 26. Lxf6
Afruilen met een pion minder is kansloos. (26. Dxf5 Lxf5 27. Lxf6)
26... Dxf3 27. gxf3
De witte stelling is nu een troosteloze ruïne.
27...Ld7 28. a4 Tf8 29. Le7 Txf3 30. Kg2 Tff7 31. Ld8 c6 32. bxc6 Lxc6+ 33. Kg3 Tf3+
34. Kg4 h5+ 35. Kxg5 Tg7+ 36. Kh6 Txf2
Zwart is nu het spoor bijster en geeft wit nog een kans ..
37.Te4
(37.Tg1 Txg1 38.Txg1+ Kf7 39.h4 en wit kan nog vechten.) 0-1
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fred van der Holst heeft zich geplaatst voor de Champions League en presteert daarin
uitstekend. Hij heeft twee partijen gespeeld en heeft een score van 100%. Hieronder zijn
winstpartij tegen Aad Mittertreiner. Het commentaar is van Ton Bodaan.
Aad Mittertreiner - Fred van der Holst
Champions League, 27 maart 2017
TonBo
Fred is tot nu toe de grote verrassing in de CL. Met 2 uit 2 voert hij samen
met Hans de ranglijst aan.
1. Pc3 d5 2. e4 d4 3. Pce2 e5 4. Pg3 Le6 5. Pf3 f6 6. Lb5+ c6
Tot zover de hoofdvariant. Nu moet wit kiezen
7. La4
(7. Le2 Pd7 8. O-O)
7... Pa6 8. Lb3 Lxb3 (8... Pc5) 9. axb3 d3 10. c3 Pc5 11. b4 Pe6 12. Pxe5
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Stelling na 12.Pxe5

Ongetwijfeld gebaseerd op een misrekening. (12. Pf5 g6 13. Db3 Dd7 14. Pe3 met gelijke
kansen.}
12... fxe5 13. Dh5+ Kd7
(13... g6 14. Dxe5 Df6 was ook een sluitende verdediging.)
14. Dxe5 Df6 15. Da5
Wit heeft onvoldoende compensatie, let vooral op de loper van c1.
15...Ld6 16. b5 Pe7 17. b4 h5 18. bxc6+ Pxc6 19. Db5
Aad vecht nog goed terug.
19...a6 20. Dxd3
Materieel is de stelling weer ongeveer in evenwicht, maar de zwarte cavalerie
slaat toe.
(20. Dxb7+ Pc7 21. b5)
20... Pf4 21. Df1 Pxb4 (Zie diagram volgende bladzijde)
22. Ta4 (22. cxb4 Dxa1)
22... Pbd3+ 23. Kd1 De6 24. Kc2 b5 25. Ta1 a5 26. f3 a4
Na de cavalerie komt de infanterie, de boeren rukken op ..
27. Tb1 Da2+ 28.Tb2 Dc4 29. Pf5 Pxb2 30. Dxc4 Pxc4
Helaas heeft de loper van c1 deze keer niet mee mogen spelen. Fred heeft met dynamisch
spel goed zijn kansen waargenomen.
0-1
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Stelling na 21...Pxb4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De laatste partij werd door Dennis de Zwart vooruitgespeeld tegen Frans Pieter van den
Bos in de wedstrijd van het tweede team in de externe competitie tegen Voorburg 1.
Dennis wist dat hij met wit tegen Frans Pieter moest. Hij wist ook dat Frans Pieter op 1. e4
kiest voor de Franse verdediging. Daarop had hij zich voorbereid. De eerste 10 zetten zijn
dan ook allemaal theorie. De 11e zet g3 staat niet in mijn (Berts) theorieboek. Het
commentaar is grotendeels van Komodo en slechts een klein beetje van Bert Gerritsma (de
partij was te moeilijk voor Bert).
Dennis de Zwart - Frans Pieter van den Bos [C05]
HSV 2 - Voorburg 1 Den Haag, 27.03.2017

[Komodo 8 64–bit (60m)]
[C05: Frans Tarrasch: 3...Pf6 4 e5 Pfd7, 5 f4 en 5 Ld3 Zijvarianten]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.c3 Pc6 7.Pdf3 Db6 8.Pe2 cxd4 9.cxd4
Le7 10.a3 0–0 11.g3 f6
12.Lh3 [12.Lg2 a5=]
12...Pa5 [12...fxe5 13.dxe5 Pc5 14.Pfd4=]
13.b3 Dit is een zwakke zet. 13.0–0 was goed voor gelijkspel.
13...fxe5 14.0–0? Maar nu is de rokade niet goed! [14.dxe5!? Moet overwogen worden.
14...Pxb3 15.Tb1]
14...e4 15.Pe5 [15.Pd2 Pf6 16.b4 Pc6]
15...Pxe5–+ 16.fxe5 Dxb3 17.Txf8+ [17.Dxb3 Txf1+ 18.Kxf1 Pxb3–+]
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17...Lxf8 [17...Kxf8!? 18.De1 Pc4 19.Pc3–+]
18.Dxb3 Pxb3 19.Tb1 Pxc1 [¹19...Pa5!?–+]
20.Txc1 Kf7 [20...Kh8 21.Pf4 Lxa3 22.Tb1]
21.a4?! Dennis mist een kans op gelijkspel met 21.Pf4 Ke8 22.Tc7 Kd8=
21...Le7? Frans Pieter had hier beslist 21...g5 22.Tc7+ Kg6 moeten doen
22.Tc7 Opnieuw was 22.Pf4 goed, bijv 22... Ke8 23.Pxe6 Kf7 24.Tf1+ Kg8=]
22...Ke8 [22...Kf8!? 23.Pf4 Ld8]
23.Pf4= Kd8
24.Tc2 Ke8 [24...Lg5!? Ziet er goed uit. 25.Pxe6+ Lxe6 26.Lxe6 Le3+ 27.Kf1 Lxd4 28.Lxd5
e3=]
25.Kf2 [25.Pxe6 Lxe6 26.Lxe6 Ld8±]
25...Ld7 [25...b5 26.Pxe6 bxa4 27.Pc7+ Kd8 28.Pxa8 Lxh3]
26.Tc7 [26.Lxe6 Lxe6 27.Pxe6±]
26...Lxa4? [26...Tc8 27.Pxd5 Ld8 28.Txc8 Lxc8 29.Pc3=]
27.Txb7?? [Zwart heeft een nieuwe gepasseerde pion: a7. Er waren betere middelen om de
druk vast te houden.. ]
[27.Lxe6 Lc6 28.Lxd5 g5 29.Lxc6+ bxc6+–]
27...Ld7? [¹27...Tc8= Ziet er nog speelbaar uit.]
28.Pxe6+– Lxe6 29.Lxe6 a5 [29...Kf8+–]
30.Lxd5 Td8 [30...Tc8+–]
31.Lc6+ Kf8 32.Ke3 a4 [32...h5+– Verandert niets meer.]
33.Lxe4? Waarom speelt Dennis hier niet 33.Lxa4 en de winst is binnen. 33...Ta8 34.Lb3+–
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Stelling na 33.Lxa4 (analyse)

33...a3 34.Ta7 Tb8 [34...Lb4 35.Lxh7 Lc3 36.Txa3 Lxd4+ 37.Ke4+–]
35.Ld5 [35.Lxh7 Lijkt nog beter. 35...g5+–]
35...Ke8 [35...g6 36.Lc4+–]
36.Lc6+ Kf8 37.Lb7 [37.Kd3 g5+–]
37...Lg5+ [37...Ld8 38.Ld5 Tb5 39.Ke4+–]
38.Ke4 Lc1 [38...g6 39.d5 a2 40.Lc6 Tb4+ 41.Kf3 Tb3+ 42.Kg4+–]
39.Ld5 Tb2 40.Tf7+ [¹40.e6 Hiermee zou wit definitief uit de problemen zijn. 40...Tb6+–]
40...Ke8 41.Txg7 Txh2 [41...a2 42.Ta7 Te2+ 43.Kf3 Te3+ 44.Kf2+–]
42.g4 [42.Lc4!? Leidt nog sneller tot winst. 42...Tc2 43.Ld3 Kf8 44.Txh7 Tb2+–]
42...h5 [42...a2 43.Lc6+ Kf8 44.Ta7±]
43.gxh5 Txh5 44.Ta7 Th4+ 45.Kd3 Lb2?? [Niet gezien. Maar zwart stond al verloren..]
[45...Kd8 46.Lf7 Th3+ 47.Kc4 Kc8+–]
46.Ta4?
Opnieuw mist Dennis een kans. 46.Lc6+ wint
[46.Lc6+ Kf8 47.e6 Txd4+ 48.Ke2 Te4+ 49.Lxe4 Lf6 50.Tf7+ Ke8 51.Txf6 Ke7 52.Tf3 a2
53.Ta3 Kxe6 54.Txa2 Ke5 55.Ke3 Ke6 56.Kd4 Kd6 57.Ta6+ Ke7 58.Ke5 Kd7 59.Ta7+ Kd8
60.Ke6 Kc8 61.Kd6 Kd8 62.Ta8#]
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Stelling na 46.Lc6+ (analyse)

46...Th3+ [46...Ke7 47.Ke3²]
47.Ke4 [47.Kc4!? Tc3+ 48.Kb5±]
47...Th4+ 48.Kd3 [Tweevoudige herhaling]
48...Th3+ 49.Kc4 Tc3+ 50.Kb5 Td3? [50...Tc7 51.e6±]
51.Kc5 [51.Ta8+ Kd7 52.Ta7+ Ke8+–]
51...Tc3+? [¹51...Kf8+–]
52.Lc4 [52.Kd6 Geeft de tegenstander geen kans. 52...Kf8 53.Ta7+–]
52...Tc2 [52...a2 53.Txa2 La3+ 54.Kd5+–]
53.Kd5 [53.Kd6 En zwart kan direct opgeven. 53...Txc4 54.Txc4+–]
53...Td2 [53...Kd8 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. 54.Ta7 Lc3 55.Txa3
Ld2 56.Ta8+ Ke7 57.Ta7+ Kf8+–]
54.Lb5+ [54.Ke6 En wit wint. 54...Kd8 55.d5+–]
54...Kf8 55.Ke4 Txd4+ 56.Txd4
½–½
Een spannende partij. De opening was voor Frans Pieter, maar nadat hij verzuimd had g5
te spelen ging het voordeel over naar Dennis. In het eindspel miste deze diverse malen een
kans om de partij in zijn voordeel te beslissen. Daarna was remise het logische resultaat
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Toernooiresultaten
Prometheustoernooi
Han Nicolaas en Bert Gerritsma namen in de maanden januari t/m april deel aan het
Prometheustoernooi, dat eens in de twee weken op donderdagavonden bij DSC in Delft
werd gehouden. Beide heren kwamen uit in de B-groep voor spelers met een rating tot
1800. Zij wilden niet voor elkaar onderdoen en scoorden allebei verdienstelijk 4½ uit 7. Dit
was niet genoeg voor de toernooiwinst, want bovenaan eindigden Vashish Gajadhar Sukul
en Rens ter Veen met 6 uit 7.
PK HSB Veteranen/Senioren
Jacques van As en Ruud van Dijk nemen deel aan dit toernooi. Jacques doet het bijzonder
goed en heeft met nog één ronde te gaan een score van 5 uit 8. Ruud heeft 3 uit 8
Prinsenstadtoernooi
Han Nicolaas en Ruud van Dijk namen in het paasweekend deel aan het
Prinsenstadtoernooi in Delft. Han speelde slechts enkele partijen in de C-groep voor
spelers met een rating tot 1850 (Hij was blijkbaar een zogenaamde 'evenmaker') en
scoorde daarin een halfje. Ruud kwam uit in de D-groep voor spelers met een rating tot
1600 en scoorde 2½ uit 6.
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